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UMEÅ

14
september

Fjärrundervisning
– från teori till praktik, seminarium

STOCKHOLM

26
september

Ifous partnerdag, seminarium för
partners och särskilt inbjudna

Ifous
hösten
2017

TYLÖSAND

28
september

Tillsammans för att utveckla professionalitet
i förskolan, seminarium, Skolledarkonferensen
Styrdokument: Tvångströja eller arbetsredskap?,
seminarium, Skolledarkonferensen

GÖTEBORG

29
september

Skola på vetenskaplig grund – vad innebär det?,
kortseminarium, Bok- och Biblioteksmässan

STOCKHOLM

30
oktober

Ifous mötesplatser, heldag om formativ bedömning, Skolforum
Skolan vilar på tyst kunskap, seminarium, Skolforum

MALMÖ

31
oktober

Samverkan för vetenskaplig grund i skolans digitala utveckling,
seminarium, SETT Syd

STOCKHOLM

21
november

Olika är normen, seminarium, Skolans ledarkonvent
Forskningssamverkan för en mer likvärdig
förskola, seminarium Skolans ledarkonvent

STOCKHOLM

22
november
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Vilka effekter får en fortbildning av 3 000 rektorer?,
seminarium, Skolans ledarkonvent

LEDARE

Tips!
Missa inte intervjun
på sidan 6 med
Skolkommissionens
ordförande Jan-Eric
Gustafsson, ledamot i Ifous
vetenskapliga råd.

mothugg och jag välkomnar den
efterföljande diskussionen där
flera grundläggande frågor ställdes kring vad som är att betrakta
som vetenskaplig grund inom
samhällsvetenskap och humaniora. Vilka mätmetoder kan man
använda inom forskning som
inbegriper studier av mänskligt
beteende och lärande? Hur vet man om pedagogiska verksamheter är effektiva eller inte? Jag hoppas
att denna diskussion fortsätter och önskar att Ifous
FoU-arbete bidrar till möjliga vägar framåt.
Att frågor kring utbildning på vetenskaplig grund
och forskningsbaserad skolutveckling engagerar är
ett faktum. Om det vittnade också intresset för Ifous
seminarium i Almedalen – Kapacitetsbyggande för en
skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Det blev en oerhört intressant diskussion om hur
olika aktörer kan samverka för att stärka förutsättningarna för långsiktigt FoU-arbete.

Utbildningsfrågor
engagerar
VISST ÄR DET HÄRLIGT med sommar och nog är
det skönt att vara ledig men det är också en alldeles
särskild känsla att komma tillbaka till vardagen och
börja arbeta igen. Att döma av aktiviteten i sociala
och andra medier verkar inte engagemanget i utbildningsfrågorna minska under semestern. Jag tänker
särskilt på den intensiva debatt som uppstod efter
Inger Enkvists debattartikel i Svenska Dagbladet där
hon riktar stark kritik mot den pedagogiska forskningen. Artikeln fick naturligtvis flera välformulerade

Foto Annika af Klercker

Ifous AB

118 82 Stockholm
www.ifous.se
Denna bilaga ges ut med
Skolporten 4/2017.
Du får den för att din
huvudman är medlem i Ifous.

I ÖVRIGT SER vi fram emot att följa utvecklingen i
Skolkommissionens spår. Det ska bli intressant att
läsa remissvaren och även Ifous kommer att lämna
sina synpunkter på de av kommissionens förslag som
har bäring på vår verksamhet.
Ja, nog finns det mycket att vara förväntansfull
inför! Vi på Ifous är särskilt entusiastiska över de nya
FoU-program som vi planerar att starta. Vi ser också
fram emot att få träffa våra medlemmar på de olika
mötesplatser som vi kommer att anordna under hösten och som du kan läsa mer om i denna bilaga.
En skola på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet uppstår inte av sig själv. Det förutsätter
långsiktigt, strategiskt och kontinuerligt arbete. Det
är min fasta övertygelse att det också kräver samverkan – en samverkan som vi på Ifous ser fram emot att
fördjupa tillsammans med våra medlemmar.

Marie-Hélène Ahnborg,
Vd Ifous
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INBLICK

Nå alla
elever

FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer gav upphov till
en synvända hos pedagogerna, som flyttade fokus från att
se enskilda elever som problem till att utforma lärmiljöer
anpassade för alla barn. Nu fördjupar Ifous kunskapen
om inkluderande lärmiljöer genom ett nytt program.
av Carl-Magnus Höglund

SJU KOMMUNER deltar i det nya
FoU-programmet. En av dem är
Skellefteå.
– För att öka likvärdigheten är
det avgörande att nå alla elever.
Vi behöver stärka kunskapen om
hur vi kan skapa inkluderande

Framgångs
faktorer
Identifierade framgångsfaktorer som kan bidra till
utvecklingen av inkluderande
lärmiljöer i skolan:
• Elevsyn
• Goda relationer
• Varierande lärmiljöer
• Tillit
• Ledarskap
• Kunskaper
• Kollegialt lärande
• Samsyn
• Samarbete
• Tid
Källa: SKL
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lärmiljöer, säger Staffan Åkerlund,
verksamhetscontroller på skoloch kulturkontoret i Skellefteå.
I och med att såväl lärare,
skolledare och utvecklingsledare
deltar hoppas han att arbetet ska
ge goda resultat.
– Vi tror att vi fattar bättre
beslut när vi ökar kunskapen i hela
styrkedjan.
EN ANNAN av de kommuner som deltar är Täby.
– Att kliva in i det här
var naturligt, det står i
samklang med de utvecklingsprogram som pågår
i kommunen, säger Patrik
Forshage, utbildningschef i Täby
och ordförande i styrgruppen för
Ifous FoU-program.
I Täby har man identifierat två
grupper av elever som inte får
stöd eller utmaningar i tillräcklig
utsträckning. Den ena är elever i
behov av extra anpassningar eller
särskilt stöd. Den andra är de
elever som är särbegåvade.
– Om vi kan utforma inkluderande lärmiljöer som gör att vi når

dessa grupper kan vi uppnå högre
måluppfyllelse.
FoU-programmet ska pågå
i tre år. En eller två gånger per
termin träffas alla i ett gemensamt
seminarium med föreläsningar och kollegialt
utbyte. Däremellan
arbetar skolorna och
kommunerna vidare på
hemmaplan med stöd av
de deltagande forskarna
från Högskolan i Borås.
Samtliga kommunala skolor i
Täby är med i programmet. Minst
en rektor och en nyckelperson från
varje skola deltar.
– Vi såg en möjlighet att förankra
arbetet med inkludering ordentligt. Genom samarbetet med Ifous,
Högskolan i Borås och de andra
deltagande kommunerna får vi ett
djup – och eftersom vi är många
från kommunen som deltar får vi
en bredd, säger Patrik Forshage.

Inkluderande
lärmiljöer

FoU-program som pågår
2017–2019. Syftet är att utifrån
forskning och beprövad erfarenhet stärka skolors arbete med att
skapa inkluderande lärmiljöer.
Cirka 40 skolor från sju kommuner
deltar. Forskare från Högskolan i
Borås följer arbetet. Källa: Ifous

Det är andra gången Ifous
genomför ett FoU-program om
inkludering och inkluderande
lärmiljöer. Det första genomfördes
åren 2012–2015 i samarbete med
forskare från Malmö högskola. Utvärderingar visade flera
förändringar på de deltagande
skolorna. Det gjordes en synvända
från att se den enskilda eleven som
”problemet”, till att fokusera på att
utveckla goda lärmiljöer för alla
barn, oavsett deras förutsättningar.
VIDARE BYTTES pedagogernas
frustration successivt ut mot en
vilja att lösa svårigheter, de började samarbeta mer och inkluderande lärmiljöer blev något man
praktiskt arbetade för, i stället för
en ideologi man pratade om.
– Inkludering blir ofta en fråga
om rumslig placering, att alla
elever ska vara i samma klassrum.
Men det handlar inte om det.

Inkludering sitter i huvudet, det är
ett förhållningssätt, säger Henrik
Hamilton, ansvarig projekt- och
processledare på Ifous.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen tagit fram
ett inspirationsmaterial, Olika är
normen, utifrån erfarenheterna
från förra programmet. Det har redan fått tryckas i en andra upplaga
på grund av stor efterfrågan.
– Vi beskriver vad de som har
lyckats åstadkomma förändring
har gjort, rent konkret, säger
Christin Appel, utredare på SKL.
– Det behövs mer forskning på
det på det här området. Därför är
det av stort värde med ett program
som pågått i flera år och följts av
forskare.
w

w

w

Läs mer om FoU-programmet
på ifous.se.

Forskaren:
”Alla elever
gynnas”
Forskare vid Högskolan i
Borås är knutna till forskningsoch utvecklingsprogrammet
Inkluderande lärmiljöer. De
medverkar i seminarierna som
hålls och stöttar de enskilda
kommunerna och skolorna,
och kommer även att besöka
dem.
Elisabeth Persson, universitetslektor vid Högskolan
i Borås, är en av forskarna
som kommer att träffa lärare
och ledare från skolorna som
deltar i programmet.
– Vi kommer att bidra med
vad vi vet utifrån både svensk
och internationell forskning,
att en verksamhet som genomsyras av ett inkluderande
förhållningssätt ger en ökad
måluppfyllelse, säger hon.
Forskning visar också att
alla elever gynnas av inkluderande förhållningssätt.
– Eleverna upplever skolan
som mer meningsfull. De
känner en ökad trygghet,
får större tilltro till den egna
förmågan och ett ökat socialt
kapital. Dessutom bygger de
upp en tilltro och förståelse
för andra.
En vanlig missuppfattning
kring begreppet inkludering är
att det bara handlar om elever
i behov av särskilt stöd, menar
Elisabeth Persson.
– Ett inkluderande arbetssätt handlar om demokratiska
värderingar, att elever ska
uppleva sig som delaktiga och
medskapande i förskola och
skola.
IFOUS №2—2017
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FORSKARINTERVJUN

Jan-Eric Gustafsson:

Praktiknära
skolforskning
behövs
Att forska kring skolutveckling är det enkla. Det
svåra är att implementera forskningen och få det
att fungera i stor skala, menar Jan-Eric Gustafsson,
ordförande i Skolkommissionen. Nu tar han plats i
Ifous vetenskapliga råd. Av Susanne Sawander
HAN SÄGER DET DIREKT, ordförandeskapet i Skolkommissionen
lärde honom oerhört mycket om
hur den svenska skolan mår och
fungerar.
I april presenterade Jan-Eric
Gustafsson, senior professor i
pedagogik vid Göteborgs universi-

Jan-Eric Gustafsson.
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tet, Skolkommissionens slutbetänkande som syftar till höjda
kunskapsresultat, förbättrad
kvalitet i undervisningen och en
ökad likvärdighet. Förslagen, som
bland annat handlar om strukturerad karriärgång för lärare
och att inrätta regionala statliga
stödorganisationer för skolan, är
nu ute på remiss.
Och det är där förslagens öde
avgörs, konstaterar han krasst.
– Ja, nu ligger bollen hos remissinstanserna. Men jag är förhoppningsfull, för det finns en stor uppslutning inom Skolkommissionen
bakom förslagen, som bygger på
en genomgripande genomlysning
av skolsystemet.
DET ÄR FRAMFÖR allt erfarenheterna att på djupet ha granskat
skolsystemet som Jan-Eric Gustafsson vill ta med sig när han nu blir

medlem i Ifous vetenskapliga råd.
– Men Ifous verksamhet knyter
ju också an till min roll som
forskare. Svenska skolan är i stort
behov av just den praktiknära
skolforskning som Ifous arbetar
med.
Ifous styrka, menar han, ligger
i dess modell med samordning av
olika skolaktörer.
– Jag tror att Ifous kan vara
en kraftfull aktör och bidra till
mycket i arbetet med att möjliggöra konkret utvecklingsarbete i
skolan.
Jan-Eric Gustafsson understryker att forskning i sig, att identifiera problem och ta fram förslag, är
det enkla i sammanhanget.
– Det svåra att implementera
förslagen och få dem att fungera i
stor skala. Det är de utmaningarna
som skolan står inför.

Fakta/
Ifous vetenskapliga råd är ett
rådgivande organ med uppgift
att säkerställa vetenskaplig
grund och kvalitet i Ifous
program och projekt.

NOTERAT

Regering, huvudmän, forskare och fackliga organisationer medverkade i
panelen under Ifous välbesökta seminarium i Almedalen.

Forskning i fokus
på Ifous seminarium
i Almedalen
LÄRARE KAN OCH vill bidra
till sin professionsutveckling.
De vill inte bara matas.
Det var det gemensamma
budskapet som regering, huvudmän, forskare och fackliga
organisationer gav under
Ifous välbesökta seminarium i
Almedalen.
Seminariet inleddes av
Ifous vd Marie-Hélène
Ahnborg, som betonade att
mycket seriöst och engagerat
forsknings- och utvecklingsarbete redan pågår i många
skolor – men att kapaciteten
måste stärkas.
Anna Ekström, Sveriges
gymnasie- och kunskapslyftsminister, höll med och
refererade till läraryrket som
ett hantverk. Där såg hon en
skillnad utifrån sina tidigare
roller som ordförande för
Saco och generaldirektör för
Skolverket:

– I Saco är hantverket högt
rankat och högt aktat. Professionen är med i forskningen
hela tiden. När jag tillträdde
som generaldirektör för Skolverket minns jag min förvåning över att det fanns så lite
forskning vad gäller lärarnas
hantverk, sa Anna Ekström.
Även de fackliga organisationerna, som representerades
av respektive förbundsordförande, betonade vikten av
professionen som en drivande
kraft för att bygga den vetenskapliga grunden.
I slutänden var alla parter
i panelen överens om att
professionens beprövade erfarenhet måste ligga till grund
för forskningen.
– Riktningen är satt, och det
är viktigare än hastigheten,
poängterade Anna Ekström.

Av Henrik Hamilton

Tips!
Visste du att du kan läsa både
Ifousbilagan och den årliga
forskningsbilagan Pedagogisk
forskning utan kostnad i appen
Skolporten? Gå till App Store
eller Google Play och sök på
"Skolporten".

26
september

V. 39
26:e september anordnar Ifous
rundabordssamtal mellan sina
partner, Stockholms stad,
Academedia, Helsingborgs stad,
Nacka kommun, Täby kommun
och Kunskapsskolan. Tema för
dagen är Kapacitetsbyggande för
skolutveckling på vetenskaplig
grund.
IFOUS №2—2017
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MÖTESPLATSER

Möten
för
dialog

Katarina Arkehag,
projektledare på
Ifous, presenterar
verksamheten
med Ifous mötesplatser under den
allra första träffen i
maj i Stockholm.

Ifous mötesplatser är ett
nystartat forum för dialog
där forskning och praktik
kan mötas. Fokus ligger på
forskning och utveckling i
skola och förskola.
Av Moa Duvarci Engman

– VI HAR UPPFATTAT att det finns
ett behov från våra medlemmar
att ta del av forskning och andras
erfarenheter. Många är ganska ensamma i sitt yrke och brottas med
svåra frågor som vi vill fånga upp,
säger Katarina Arkehag, projektledare på Ifous och tidigare chef för
FoU-enheten på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.
Ifous mötesplatser kommer att
arrangeras ungefär fyra gånger per
år på olika platser runt om landet.
Målgrupper är bland andra skolledare, forskarutbildade lärare,
och chefer och ledare på förvaltningsnivå.
Tanken är att erbjuda intressanta föreläsningar och workshops
med frågeställningar som är
viktiga för Ifous medlemmar.
Det ska också vara möjligt att ta
del av resultat från Ifous olika
forsknings- och utvecklingsprogram. Allt under mindre formella
former.
– Det blir mer av ett nätverkstänkande. Vi vill ge förutsättningar för ett gemensamt lärande – vad
är det till exempel att arbeta med
vetenskaplig grund och beprövad
8
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Tips!
Ifous mötesplatser ordnar heldag om formativ
bedömning 30/10
på Skolforum.

erfarenhet? Målet är att få till ett
synsätt i skolan och förskolan att
kontinuerligt arbeta med sin praktik, säger Katarina Arkehag.
Under det första tillfället för
Ifous mötesplatser föreläste bland
andra Elisabet Nihlfors, dekan vid
Uppsala universitet. Temat var kapacitetsbyggande för skolutveckling
på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.
Petter Enlund, projekt- och
utvecklingsledare på Kunskapsskolan, var en av deltagarna runt
bordet.
– Det var en bra träff! Det är
givande att få träffa andra som står
inför samma utmaningar, som att
till exempel arrangera kollegiala
insatser. Jag fick med mig nya
tankar, säger Petter Enlund.

Ifous
mötesplatser
Ifous mötesplatser riktar sig
till personer som arbetar med
forskning och utveckling på
en strategisk nivå, exempelvis
skolledare, forskande lärare
och chefer och ledare på förvaltningsnivå.
Mötesplatserna kommer att
anordnas omkring fyra gånger
per år på olika platser i landet.
Seminarierna är öppna för alla.
Som Ifousmedlem får du ett
rabatterat pris.

NOTERAT

Likvärdighet
och programmering
Tillsammans med intresserade
huvudmän och forskare vid
Stockholms universitet står Ifous
nu i startgroparna för FoU-programmet Programmering i
ämnesundervisningen. Programmet syftar till att stärka elevers
kunskaper i matematik och andra
ämnen genom programmering.
Fokus ligger på att utveckla både
det praktiska arbetet med och
förståelsen för programmering i
ämnesundervisningen.
Ett annat nytt FoU-program
är Leda för likvärdig skola. Det
riktar sig till skolchefer, verksamhetschefer, områdeschefer och
motsvarande, som med
sina närmsta
medarbetare
Intresserad
vill utveckla sitt
av att delta?
Läs mer på
uppdrag och det
Ifous.se!
systematiska
kvalitetsarbetet i
syfte att öka likvärdigheten i utbildningen. FoU-programmet genomförs tillsammans
med forskare vid Linköpings
universitet.

Skola på
vetenskaplig
grund?
Hur kan huvudmän, rektorer och
lärare bidra till att skolan vilar på
en vetenskaplig grund? Frågorna
diskuteras av Anette Jahnke,
projektledare på Ifous och lektor i
pedagogik, och Gunnel Colnerud, psykolog och professor
emerita i pedagogik på Bok- och
biblioteksmässan i Göteborg i
september.

Monika
Diehl
Avhandling: Måste
det här vara som en
väckelserörelse?
En studie om (det som
kallas) entreprenöriellt
lärande i grundskolan,
utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat
Disputationsdatum:
2017-04-28
Lärosäte: Umeå
universitet

Ett begrepp
som skaver
Entreprenöriellt lärande gör undervisningen både roligare och
bättre. Om det är både elever och lärare överens. Men begreppet skaver och arbetssättet krockar med krav på resultat och
kunskapskrav, menar Monika Diehl i sin avhandling.
MONIKA DIEHL har studerat hur entreprenöriellt lärande, EL, uppfattas av lärare, och hur de bedriver entreprenöriell undervisning.
– Elever och lärare är ganska överens om att en bra och rolig
undervisning innehåller det som definieras som EL: kreativ, aktiv
undervisning där eleverna får bestämma mycket själva. ”Där man
får göra något på riktigt”, som en elev sa.
Men för lärarna innebär detta en konflikt, menar hon.
– En lärare som hade stora ambitioner kring EL frågade sig själv
”hur ska jag klara detta?” och pekade på dilemmat att skapa frihet
i undervisningen och samtidigt ha full kontroll över var varje elev
befinner sig.
Tydligt är att en del lärare värjer sig mot själva begreppet EL,
menar Monika Diehl.
– Dessa lärare gillar arbetsformen, men stör sig på begreppet.
Vad överraskade dig?
– Att entreprenöriell undervisning inte med säkerhet leder till
lärande. Läraren måste ha en tanke om hur eleverna på bästa sätt
ges möjlighet att nå kunskapskraven – annars finns risk att inget
lärande sker och att eleverna bara tycker att det är roligt.
Avhandlingsarbetet har gjorts inom FoU-programmet Entreprenöriellt lärande som Ifous drev åren 2012–2015.
Av Susanne Sawander
IFOUS №2—2017
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MEDLEM

För skolutveckling
på vetenskaplig grund

Vad ingår i
medlemskapet?
MEDLEMMAR I IFOUS FÅR:
• tillgång till forsknings- och
utvecklingsbevakning via
Matchmail, ett utskick som
kommer en gång i veckan
med senaste nytt inom
området – information om
de senaste avhandlingarna, artiklar från vetenskapliga tidskrifter och artiklar
skrivna av verksamma
inom förskola och skola.
• tillgång till forskningsmagasinet Skolporten, som
utkommer sex gånger per
år, med fördjupande material inom skolforskning
samt den årliga forskningssammanställningen
Pedagogisk forskning.

Ifous är skolbranschens eget forskningsinstitut. Vi fungerar som en
plattform där skolhuvudmän tillsammans finansierar och driver FoUarbete för att stärka och utveckla den egna verksamheten. Vägledande
för våra FoU-insatser är att de ska fokusera på områden som har stor
betydelse för lärandet och genomföras tillsammans med lärare/förskollärare, skolledare och forskare. Genom vårt FoU-arbete vill vi stärka
professionen och bidra till skolutveckling på vetenskaplig grund.

Just nu har Ifous
fokus på:

Vem kan bli
medlem i Ifous?

•
•
•
•

Skolhuvudmän och organisationer
som är intresserade av skolutveckling på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet kan bli
medlemmar i Ifous.

•
•
•
•

Undervisning i förskolan
Inkluderande lärmiljöer
Fjärrundervisning
Programmering i
ämnesundervisningen
Nyanlända
elevers lärande
Leda för likvärdig
Läs mer
skola
om FoUSFI
programmen
Läraresprofespå ifous.se
sion och praktik

MEDLEMMAR HAR DESSUTOM MÖJLIGHET ATT:
• initiera och/eller delta i
Ifous FoU-insatser, delta
i Ifous mötesplatser samt
sprida och synliggöra det
egna utvecklingsarbetet
via Ifous kanaler.

Medlemskapet ger en unik möjlighet att följa aktuell forskning inom
skolområdet och hålla sig à jour
med pågående utvecklingsarbete
inom alla skolformer.

Leda & Lära ska sprida kunskap
om utvecklingsarbete i skolan
I den nya artikelserien Leda & Lära
ges verksamma i för-, grund- och
gymnasieskola möjligheten att
publicera sina dokumenterade
erfarenheter i utvecklingsartiklar.
Undervisning, lärande och
ledarskap är fokus för serien som
Ifous lanserar tillsammans med
Skolporten. Exempel på ämnen
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för artiklarna kan vara specifika
pedagogiska insatser,
metod- och lektionsutveckling,
ledarskaps- och arbetslagsfrågor
eller ett generellt utvecklingsarbete i skolan.
Artikelserien är
en kanal för att sprida
kunskap om det utveck-

lingsarbete som ständigt äger rum
i våra skolor och förskolor.
Förhoppningen är att Leda &
Lära ska bidra till ett systematiskt
och fördjupat kunskapsutbyte och därmed göra
lärares och skolledares erfarenheter mer
beprövade.

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE
FÖR UNDERVISNING, L ÄRANDE OCH LEDARSKAP

” T R Ä P I N N E G R E J S I M O J S -S A K ”
Elevers användning av ämnesspecifika
begrepp i slöjdämnet
f ö r fat ta r e :
Laila Guvå & Maria Stevanovic

LEDA & L ÄRA

14/2016

MEDLEM

Så funkar ett
FoU-program

Karin
Hermansson,
FoU-ansvarig
Ifous.

Att delta i ett forsknings- och utvecklingsprogram är ett
sätt att arbeta långsiktigt med utveckling på vetenskaplig
grund och att bygga beprövad erfarenhet. Det säger Karin
Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.
Av Moa Duvarci Engman

IFOUS ÄR ett verktyg för huvudmännen att samarbeta, en plattform där forskning och skola kan
mötas, menar Karin Hermansson.
– Vi brukar säga att vi ger stöd i
att hålla i och hålla ut. En förutsättning för att arbetet ska ge varaktig
effekt är att alla nivåer, hela "kedjan", är med.
FoU-programmen är upplagda
över en treårsperiod, och under
denna period ses alla deltagande
lärare, skolledare och deltagare på
förvaltnings- och ledningsnivå för
så kallade utvecklingsseminarier
minst en gång per termin. Däremellan arbetar alla i sina egna verksamheter med att testa arbetssätt,
observera, dokumentera, utvärdera

och reflektera tillsammans med
sina kolleger.
DET FINNS flera fördelar med att
vara med i ett FoU-program. Skolhuvudmän och skolor kan få stöd
i sitt utvecklingsarbete, både från
forskare och från andra huvudmän
som har liknande behov. Att gå in
flera huvudmän i ett forskningssamarbete är också ett sätt att dela
på kostnaderna, något som kan vara
särskilt viktigt för mindre huvudmän.
Att få stöd med det praktiska
kan även vara till stor hjälp för
deltagarna:
– Ifous tar hand om allt administrativt koordineringsarbete som det

innebär att få ihop ett samarbete
mellan flera parter, så att deltagarna kan fokusera på processerna,
säger Karin Hermansson.
Ifous har även kontakt med
många olika lärosäten, säger hon
och förklarar:
– När vi söker samarbete försöker
vi välja forskargrupper som passar
för de behov som just de skolhuvudmän som ingår i programmet har
– oavsett var i landet de befinner sig.

Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och finansieras via medlemsintäkter. Ifous har ca 140 medlemmar – de flesta är kommunala och fristående skolhuvudmän.
Med sex av medlemmarna har Ifous inlett ett fördjupat samarbete genom ett treårigt partnerskap.
Partnergruppen består av skolhuvudmän som har ett starkt engagemang när det gäller skolutveckling; Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Täby kommun, Nacka kommun och Kunskapsskolan.
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N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Academedia
Angereds SDF
Arvidsjaurs kommun
Avesta kommun
Backeboskolan
Bergs kommun
Bjuvs kommun
Bjurholms kommun
Bodens kommun
Borås Stad
Botkyrka kommun
Bräcke kommun
Burlövs kommun
Dorotea kommun
Eda kommun
Ekerö kommun
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Essunga kommun
FoU skola KFSK
FoUrum utbildning
Jönköpings län

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Freinetskolan Hugin
Freinetkolan Mimer
Friskolornas riksförbund
Fryshusets gymnasium
Färgelanda kommun
Gislaveds kommun
Gävle kommun
Göteborgs stad
Götene kommun
Haninge kommun
Helsingborgs stad
Hjo kommun
Huddinge kommun
Hudiksvalls kommun
Hylte kommun
Håbo kommun
Härnösands kommun
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Högsby kommun
Höörs kommun
Järfälla kommun

44 Jönköpings kommun
45 Kalmarsunds
gymnasieförbund
46 Kinda kommun
47 Klippans kommun
48 Knivsta kommun
49 Kramfors kommun
50 KSL - Kommunförbundet
Stockholms Län
51 Kungsörs kommun
52 Kunskapsförbundet Väst
53 Kunskapsnavet
54 Kunskapsskolan i
Sverige AB
55 Kävlinge kommun
56 Landskrona stad
57 Lapplands gymnasium
58 Lidingö stad
59 Linköpings kommun
60 Ludvika kommun
61 Luleå kommun
62 Lunds kommun
63 Lärarnas Riksförbund
64 Lärande i Sverige AB
65 Modersmålsskolan
66 Montessori Grundskolan
Maria
67 Montessori Vaxholm
68 Mullsjö kommun
69 Munkfors kommun
70 Mörbylånga kommun
71 Nacka kommun
72 Norlandia syd
73 Norrköpings kommun
74 Norrtälje kommun
75 Nya Munken
76 Nykvarns kommun
77 Olofströms kommun
78 Oskarshamns kommun
79 Pysslingen Skolor och
Förskolor AB
80 Salems kommun
81 Sigtuna kommun
82 Simrishamns kommun
83 Skara kommun
84 Skellefteå kommun
85 SKL
86 Skolgångens förskola
87 Skurups kommun
88 Skövde kommun
89 Solna stad
90 Sorsele kommun
91 Sotenäs kommun
92 Stadsmissionens
skolstiftelse

93 Stiftelsen Friends
94 Stiftelsen Viktor Rydbergs
skolor
95 Stockholms stad
96 Storumans kommun
97 Strängnäs kommun
98 Sundbybergs stad
99 Sundsvalls kommun
100 Sunne kommun
101 Svalövs kommun
102 Svedala kommun
103 Svenska Läromedel
104 Sydnärkes
utbildningsförbund
105 Säters kommun
106 Sävsjö kommun
107 Söderhamns kommun
108 Tanums kommun
109 Tierps kommun
110 Timrå kommun
111 ThorenGruppen AB
112 Tomelilla kommun
113 Trelleborgs kommun
114 Tyresö kommun
115 Täby kommun
116 Utvecklingsporten
117 Upplands Väsby kommun
118 Uppsala kommun
119 Vaggeryds kommun
120 Vallentuna kommun
121 Vaxholms stad
122 Vellinge kommun
123 Vimmerby kommun
124 Vintertullsskolan
125 Vindelns kommun
126 Vittra
127 Västerholms friskola
128 Västerås stad
129 Växjö Fria Gymnasium
130 Ånge kommun
131 Åstorps kommun
132 Älvkarleby kommun
133 Ängelholms kommun
134 Ödeshögs kommun
135 Örebro kommun
136 Östhammars kommun
137 Östersunds kommun
138 Österåkers kommun
139 Överkalix kommun
140 Övertorneå kommun

